
LØNNSSTOPPEN FORTSETTER-

"PRISSTOPPEN" ER EN BLØFF
LOVEN OM LONNSSTOPP

Den såkalte »pris- og	 lønnsstopp» betyr ikke stans i prisene, men rødt lys for
lønningene.

Statens lov gjør all utariffert lønnsglidning ulovlig. Staten og kapitaleierne vet like godt
som de fagorganiserte at det nettopp er gjennom utariffert lønnsglidning at den norske
arbeiderklassen har opprettholdt sin levestandard etter krigen. De vet også at det er
gjennom slik glidning at lønningene til en viss grad har holdt følge med den rekordartede
prisstigningen det siste året. Derfor tvangsloven.

Den delen av den norske storkapitalen som har aller størst fordel av lønnsstoppen, er
eksportindustrien. For den gjelder ingen prisstopp i det hele tatt, samtidig som den slipper
økte lønnsutgifter. Lønnsstoppen fremmer derfor først og fremst storkapitalens inter-
esser. Den skal sette den norske storkapitalen i stand til effektivt å konkurrere i EEC, og
tilpasse norske arbeideres situasjon til EEC's lønnsnivå, som ligger gjennomsnittlig 15
prosent under det norske.

Arbeiderklassen kan ikke respektere det angrep mot deres levestandard som lonns-
stoppen representerer. På tvers av loven må vi kreve kompensasjon for dyrtida og okt
inntekt for økt produksjon.
SLÅ TILBAKE LONNSSTOPPEN!

TIL KAMP MOT EEC! 	
DEN SÅKALTE »PRISSTOPPEN»

Pa den annen side er prisstoppen en stor bløff. Staten har allerede gjort en rekke
dispensasjoner, og det har vist seg lett å omga prisstoppbestemmelsene. Fra 15. novem-
ber 1970 til 15. januar 1971 gikk konsumprisindeksen opp med 1,7 poeng. Siste nytt er
at regjeringen nå forhandler med næringsorganisasjonene om delvis opphevelse av
prisstoppen.

Fra starten av gjaldt prisstoppen bare et begrenset antall produkter. De vanligste
matvarer (poteter, fisk, kjøtt, egg, grønnsaker, frukt) og brensel (kull, koks, tunge
fyringsoljer) er unntatt. Vi erfarer daglig at staten gjor svært lite for å føre kontroll med
prisstopploven. (Under »prisstoppen» i 1960 steg konsumprisindeksen mer enn gjennom-
snittet av resten av året.) Dette betyr at vi må ta saken i egne hender, organisere
prinskontroll i forretninger og varehus og melde alle tvilsomme prisøkninger til Pristilsynet
i distriktet. Vi kan ikke godta at lønningene låses fast, mens prisstigningen fortsetter i
stadig hurtigere tempo.
ORGANISER PRISKONTROLL!

AVSLOR PRISSTOPPEN!
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BOLIGDYRTID

Vi har i dag en boligdyrtid som særlig rammer det arbeidende folket i tettstedene. I

storre b y er utgjør houtgiftene ofte ca. 30-40 prosent av levekostnadene. Dette kommer
ikke til uttrykk i levekostnadsindeksen. Statistisk Sentralbyra rekner med at ca.
13 prosent av levekostnadene består i boutgifter, mens den reelle andel for folk som bor i
tettsteder ofte er ca. 30-40 prosent.

Dersom Norge kommer inn i EEC vil boutgiftene stige ytterligere. En betydelig del av
økningen i •boutgiftene skyldes heving av diskontoen, som gikk opp fra 4 prosent til
4,5 prosent. Pa grunn av at diskontoen er mye hoyere i EEC-landa (6-8 prosent), må
myndighetene heve den opp pa EEC-nivå. Okt diskonto betyr heving av husbankens
rentesgtser som igjen betyr okte boutgifter og boligdyrtid for folket.

Kampen mot okte husleier er i dag en viktig del av det arbeidende folkets kamp til
forsvar for sine livsinteresser. Den innebærer også kamp mot EEC-medlemskap.
TIL KAMP MOT BOLIGDYRTID!

FORBERED HUSLEIESTREIK!

STANS EEC-FORBEREDELSENE!

ANTI-EEC-UKE

Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid ser det som sin oppgave a reise folket til kamp
mot medlemskap i EEC. De eneste som har fordel av norsk medlemskap er norsk og
utenlandsk storkapital. Enda raskere avfolkning av bygdene og dermed storre press pa
storhyene, hoyere priser og husleier. svekkelse av fagbevegelsens muligheter til å kjempe
for rettferdige krav, overlevering av myndighet til monopolkapitalens byråkrati i Brussel,
osv. — alt dette er det bare storkapitalen som har interesse av.

Kampen mot EEC ma derfor rette seg inot den egentlige fienden, kapitalen. Vi må
forberede oss pa aksjoner som kan ramme dem som egentlig står bak planene om norsk
medlemskap, og ramme dem sa det merkes. Vi kan ikke stole pa at Stortinget vil boye seg
for motstanden i folket.

Som et ledd i arbeidet for en kampklar EEC-motstand arrangerer Arbeiderkomiteen en
anti-EEC-uke i tida 22. til 28. mars. De ca. 50 lokalkomiteer rundt i landet vil
gjennomfore husbesok, holde åpne moter, arrangere demonstrasjoner, osv. For å gjøre
monstringa sa brei som mulig har vi tatt kontakt med alle andre organisasjoner som
arbeidet mot EEC, med sikte på samarbeid om ulike arrangementer. Vi oppfordrer alle
EEC-motstandere til a delta i anti-EEC'-uka.
SLUTT OPP OM ANTI-EEC-UKA!

ORGANISER LOKALE AKSJONSKOMITEER!

SLA TILBAKE STORKAPITALENS EEC-PLANER!

BARE KAMP GIR SEIER!

For nærmere opplysninger og materiale. kontakt

ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID

POSTBOKS 3829, Ulleval Hageby
Oslo 8. Postgiro 20 88 77.

www.pdf-arkivet.no/eec/       2012


	Page 1
	Page 2



